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Wczoraj miłośnicy bezpiecznej jazdy na motocyklach gościli na otwarciu Sezonu
Motocyklowego 2019 ze śląską drogówką. Policjanci rozmawiali z uczestnikami na temat
zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów, apelując zarazem o ostrożność podczas
jazdy. Spotkanie uświetnił występ muzyka i motocyklisty - Tomka „Kowala”
Kowalskiego. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w siedzibie śląskiej policji, aby
jeszcze mocniej zaakcentować, jak ważne dla policjantów jest bezpieczeństwo
miłośników jednośladów.
Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się otwarcie Sezonu Motocyklowego 2019.
Na początku wydarzenia miłośnicy bezpiecznej jazdy na motocyklach zebrali się w auli im. aspiranta policji
Jana Kali, gdzie powitali ich gospodarze spotkania: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego katowickiej
komendy wojewódzkiej mł. insp. Robert Piwowarczyk oraz specjalista z tego wydziału: podkom. Tomasz
Bratek.
Współorganizatorem wydarzenia było Miasto Katowice, które reprezentował jego włodarz i zarazem jeden z
gości honorowych spotkania dr Marcin Krupa. Prezydent sam jest motocyklistą. W swoich słowach
skierowanych do uczestników podkreślił, jak bliskie jego sercu jest bezpieczeństwo tej grupy uczestników
ruchu drogowego. Jednocześnie wyraził on swoje zadowolenie, że Katowice są przyjazne motocyklistom, a w
ostatnich dwóch latach na terenie miasta nie zginął żaden miłośnik jednośladów.
Policjanci z drogówki podczas swojej prezentacji podkreślili natomiast, że w całym województwie śląskim
odnotowano spadek liczby śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów. Mundurowi wyrazili nadzieję,
że ten trend się utrzyma. Policjanci rozmawiali z uczestnikami na temat zdarzeń drogowych z udziałem
jednośladów, apelując zarazem o ostrożność podczas jazdy.
Spotkanie uświetnił występ muzyka i motocyklisty Tomka „Kowala” Kowalskiego wraz z zespołem. Obecność
Tomka na tym wydarzeniu nie była przypadkowa. Wokalista w 2014 roku doznał w wyniku wypadku
motocyklowego poważnego urazu kręgosłupa i do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Udziałem w
różnego rodzaju akcjach Tomek aktywnie promuje bezpieczeństwo motocyklistów.
Po części artystycznej uczestnicy przenieśli się na parking przed budynkiem komendy, gdzie zaprezentowali
swoje maszyny. Nie zabrakło tam charakterystycznego warkotu silników i wielu pozytywnych emocji.
Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w siedzibie śląskiej policji, aby jeszcze bardziej podkreślić, jak ważne
dla policjantów jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym kierowców jednośladów. „Lewa w górę”!
Wydarzenie jest kontynuacją kampanii śląskiej drogówki związanej z bezpieczeństwem motocyklistów: „Nie
bądź następny...”. Zachęcamy do obejrzenia spotu ﬁlmowego towarzyszącego kampanii.
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